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Ett år har rullat på sedan vår senaste 

tidning kom ut och nu när vi 

kommer med vår fjärde tidning är 

det roligt att kunna släppa några 

nyheter. Det känns även bra att 

kunna notera att det går bra för 

HYLAST och att vi går från klarhet 

till klarhet. Något som har legat lågt 

ett tag för oss är nybyggnationer. 

Men nu märker vi att nybilsförsälj

ningen har dragit igång för lastbilar, 

vilket gör att våra orderböcker fyller 

på med påbyggnader igen. Vad gäller 

service och reparationer har vi hela 

tiden haft bra beläggning.

En nygammal nyhet som vi har 

haft uppe tidigare är att HYLAST nu 

är ackrediterade att släcka tvåor från 

bilbesiktningen. Det har tagit 

mycket kraft och energi att komma 

dit, men vi är igång för fullt och det 

är glädjande att vi nu kan erbjuda 

denna möjlighet för våra kunder.

Något som är helt nytt är att vi 

nu har rekond innanför väggarna 

genom ett samarbete med Carbright 

Bilvård. Lämna in den nersmutsade 

bilen till oss, så lämnar vi ut den 

skinande blank med kemad klädsel. 

Möjligheterna är många och det är 

bara våra kunder som sätter 

begränsningarna.

Vi jobbar vidare med vår 

datautveckling och där kan jag påstå 

att vi är väldigt långt framme. Vad 

gäller exempelvis elektronisk 

fakturering har vi ett mål uppsatt, vi 

ska nå hundra procent. Idag närmar 

vi oss 50 procent och ur miljösyn

punkt betyder det av vi skickar ut 

hälften så många brev som tidigare.

Här håller vi på traditionerna och 

kör vidare med våra traditionella 

HYLASTDAGARNA med kul och 

matnyttigt för hela familjen. Det 

sker varje år sista helgen i septem

ber. En annan aktivitet som nu andra 

året har blivit en tradition är 

HYLASTPOKALEN. En folkracetävling 

i samarbete med Haninge Motor

klubb där HYLAST är huvudsponsor. 

Idag är det brist på duktiga 

mekaniker i branschen och 

samtidigt signalerade politikerna att 

mekanikerlinjen skulle läggas ner i 

Haninge. Sådana bitar får oss att se 

rött och det är inget vi stillasittande 

accepterar. Det som är glädjande i 

processen är att en ny lärlingsutbild

ning har startat upp, och där är vi på 

HYLAST i hög grad delaktiga.  

Mer om att släcka tvåor, rekond 

och lärlingsutbildningen kan du läsa 

här i tidningen. 

Jag önskar dig en trevlig läsning.

Klas Andersen, VD, HYLAST AB
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HYLAST har mycket på gång…

KONTAKTA OSS PÅ HYLAST

POSTADRESS
Box 3121
136 03 Haninge

Visste du att HYLAST 
finns på Facebook? 

Genom att gilla vår sida på 

Facebook kan du ta del av alla 

nyheter, tävlingar, bilder och 

annat skoj som händer.  

Du hittar oss på: 

www.facebook.com/HYLAST

Vi arbetar proaktivt för att vara ert
finansiella bollplank!
Kontakta oss på 0771-33 55 99 eller 0771-350 360
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“VÄRLDENS PIGGASTE PENSIONÄR”
MULTILIFT LASTVÄXLARE FYLLER 65 ÅR

Det vill vi fira med ett förmånligt 
erbjudande till dig, ett  “pensionärs-
paket” med många finesser.
Kontakta oss så får du vet mer, eller 
besök vår hemsida.

www.hiab.se
Tel: 08-550 934 20

HYLAST rullar 
mot 25 år i 
branschen
När Klas och Björn Andersen startade företaget för 24 år sedan fick de in nästan två lastbilar 

i verkstaden. Idag ser verksamheten helt annorlunda ut. 2011 byggde HYLAST en ny anlägg-

ning på 2 800 kvadrat och antalet anställda har ökat till 26 medarbetare. Kännetecknande för 

verksamheten är strävan efter att ständigt bli bättre.

FAMILJEFÖRETAG MED KORTA BESLUTSVÄGAR

– Det är roligt att jobba på ett företag där det 

händer så mycket och som ständigt utvecklas 

till det bättre, säger Elin Andersen som arbetar 

med ekonomi och marknadsföring. Vi har hela 

tiden nya projekt på gång och på senare tid 

har det handlat mycket om att effektivisera 

administrationen och utveckla hela databiten 

på företaget. 

– Nyligen blev vi också klara med omcertifi

eringen avseende kvalitet, miljö och arbets

miljö. Vi har uppgraderat vår standard när det 

gäller arbetsmiljö till den tuffare EUanpassade 

certifieringen OHSAS 18001. Det handlar om 

att vi vill ligga i framkant inom allting och det 

gäller även arbetsmiljön. 

Allt för lastbilar och 
entreprenadmaskiner
HYLAST servar och reparerar olika slags 

fordon, släp och entreprenadmaskiner. 

Företaget är bland de ledande när det gäller 

påbyggnader av lastbilar med exempelvis 

kranar och flak. Mobil hydraulik är ett av 

företagets specialområden, liksom avancerade 

elarbeten. HYLAST säljer även slitstål, skopor 

samt utrustning till entreprenadmaskiner och 

står även till tjänst vid reparationer av redskap.

– Det mesta inom hydraulik och el har blivit 

allt mer avancerat. Idag kan man till exempel 

inte gå in och skruva i en kran som tidigare. 

Dessutom krävs det speciella dataprogram och 

manskap som har kunskapen för att kunna 

hålla på med det. Det gäller att hela tiden hålla 

sig uppdaterad inom de senaste dataprogram

men.

Företagets centrala läge i Jordbro Företags

park skapar tillgänglighet, och på den stora 

gården är det lätt att komma in för stora 

ekipage med släp. 

Elin Andersen ser till att HYLAST har rätt 
framtoning på marknaden.
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Lastväxlare
Bakgavellyftar
Lastbilskranar
Skogskranar
Tillbehör
www.hinz.se

HYLAST har två välutrustade servicebussar 

för att snabbt kunna rycka ut för reparationer 

och service på fältet. Även ett grundsortiment 

med de mest förekommande nipplarna finns 

med för att kunna pressa hydraulslang. Främst 

åker de på uppdrag för entreprenadmaskiner 

som behöver åtgärdas på plats. 

Positiv syn på framtiden
– Något som är glädjande är att vi för varje år 

får allt bättre resultat i våra kundundersök

ningar, berättar Elin. Vi har papper på att 

bemötande, servicenivå och kvalitét på utfört 

arbete ligger i topp. Hos oss ska man känna sig 

välkommen och det är glädjande att kunderna 

upplever det så också.

För att öka servicegraden har HYLAST 

kvällsöppet i verkstaden fram till 23:00 

måndag – torsdag. Att kunna få service och 

reparationer utfört efter ordinarie arbetstid 

ger kunderna färre avbrott som skapar bättre 

ekonomi.

– Vi känner oss väl rustade inför framtiden 

och kan växla upp såväl bemannings som 

lokalmässigt. Våra lokaler är helt anpassade 

efter vår verksamhet och vi har utrymme att ta 

emot fler arbeten. Det som är lite tuffare är att 

få tag i kompetenta mekaniker som kan leva 

upp till vår standard, men där jobbar vi 

långsiktigt genom att ta emot elever från den 

treåriga lärlingsutbildningen.

– Något som för vår del ger positiva signaler 

är att det är många byggnationer och stora 

projekt på gång, framförallt i södra Stockholm. 

Det drar med sig både transporter och 

maskinarbeten, vilket betyder mer behov av 

reparationer och underhåll av fordon och 

maskiner, avslutar Elin Andersen.

Det är stora krafter som ska stoppas 
när en lastbil bromsar. Zeb Sollare ser 
till att allt blir rätt gjort.

Svetsjobbet ska göras rätt från början 
så fogen håller i många år.

Hydraulik tillhör HYLASTS special-
områden och arbeten sker både i 
verkstaden och ute på fältet.

Sören Larsen håller i trådarna när en 
lyftkran monteras på en ny Volvo.
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Här utförs allt inom rekond, men för lastbilar 

handlar det i första hand om fyra olika 

åtgärder: Utvändigt, invändigt, samt polering 

och vaxning. 

– Tvättar gör kunderna vanligtvis själva på 

HYLAST men därefter tar vi vid, säger Michael 

Flodin som tillsammans med Susanne Flodin 

driver Carbright Bilvård. Det är ofta stolarna 

blir skitiga och då kemar vi dem. Lastbilar 

brukar inte vilja ha lackskydd, men lägger 

man på vax blir det mycket enklare att hålla 

efter bilen.

– Något som skiljer amatören från proffs är 

bland annat hur man klarar av att polera upp 

en bil. Det gäller att veta vad och hur man ska 

göra, i vilken mängd och tid, för att kunden 

ska vara nöjd med både pris och kvalitet.

Michael passar på att slå ett slag för en 

speciell tjänst som många inte tänker på:

– Det gäller att impregnera glasen på 

lastbilarna för att minska problemet med 

insekter. Rutorna får en glatt yta som gör att 

regn och insekter rinner bort. Kör man i 80 km 

behöver man inte heller ha torkare på när det 

regnar.

Michael Flodin och gänget på HYLAST har 

känt varandra under många år och samverkat 

tidigare.

– HYLAST är erkänt duktiga och det är 

aldrig något krångel. Det är likadant med 

 Carbright Bilvård. Ibland får vi bita i det sura 

äpplet, men jobbet ska göras och det finns inte 

i mitt vokabulär att säga nej, uttrycker Michael 

Flodin.

Rekond för lastbilar

NYHET!

Genom samarbete med Carbright Bilvård finns 

tjänsten rekond som erbjudande på HYLAST. 

Lämna in bilen och återfå den nyvaxad och 

skinande blank, med rena säten i förarhytten 

och impregnerad framruta så problemet med 

dålig sikt försvinner.

Haninge Åkeri AB kan erbjuda tjänster inom 
följande områden: 
Specialtransporter (kranbilar, maskintrailers, 
paketbilar mm) 
Entreprenad (schaktbilar, maskiner, mm) 
Material och återvinning 
Containrar, sandställningar mm 
 
Vänd dig med förtroende till oss.  
Tel: 08-504 102 60 
www.haninge-akeri.se 

08-504 102 60 Vänd dig med förtroende till oss. 
Tel: 08-504 102 60

www.haninge-akeri.se
 

 

NORDANÅ TVÄTT AB 
Arbetskläder & Mattor 

08-777 09 91 

NORDANÅ TVÄTT AB
Arbetskläder & Mattor

08-777 09 91

Michael Flodin visar vilken skillnad 
det blir när man låter proffs ta hand 
om jobbet.



7www.hylast.se

Rekond för lastbilar AB Mähler & Söner
Hotingsvägen 40, 840 51 Rossön
Tel 0624 512 350 | Fax 0624 200 50 
E-mail info@mahlers.se | www.mahlers.se

 + Förbättrad lyftgeometri
 + Förbättrad lyfthöjd
 + Förbättrad kasthöjd
 + Modifierat utkast minimerar risk 
för snö på vindrutan

 + Förbättrad och servicevänligare 
hydraullåda

 + Förstärkt ploglåda
 + Förstärkt led med expanderbult 
mellan ploglådorna

 + Förstärkta och modifierade 
skärhållare ger möjlighet att 
nyttja stålen maximalt

 + Modifierat fäste till positions- 
ljusen ger maximal synlighet 
även i transportläge

 + Lasthållningsventiler på cylin-
drarna till sidoförskjutningen

engcon Sweden 
Transportgatan 5, SE-833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | E-post info@engcon.se 
www.engcon.com/sweden

▲ Q-safe –  
    världens säkraste
    redskapsfäste

▲ Nya Flexiway II –
    banbrytande snöröjning

Q-Safe™ är trefaldigt säkert 
genom: elektronisk övervakning, 
hydraulisk låsning och mekanisk 
spärrfunktion.
Med Q-Safe™ kan föraren helt 
enkelt inte koppla redskapet fel 
eller lossa skopan av misstag, 
vilket ger en säkrare arbetsplats. 
Q-Safe™ levereras till en början 
med varnande system. Det
fullständiga systemet med 
svängningsbegränsning och 
markkontakt för att lossa 
redskap beställs i samråd med 
respektive maskinleverantör.

NYHET

Ny sandspridarskopa 
för jordbrukstraktor
Drivex nya sandspridarskopa SS15C 
för jordbrukstraktor är konstruerad för 
effektiv sandning, lång livslängd och 
har marknadens mest flexibla lösningar. 
SS15C kan monteras både fram och 
bak på traktorn.

NYHET!

NYHET!

Flexiway II har uppdaterats på bl.a. följande punkter:

SOPBILAR Försäljning:
Anders Hägglund ✆ 070 2246 785 

WWW.NTM.FI

NTM SERVICE
Växel: ✆ 010 130 91 00
Reservdelar: ✆ 010 130 91 30
Serviceavtal: ✆ 010 130 91 40
Service/Teknisk support: ✆ 010 130 91 60
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2014
27-28 SEPTEMBER

Hylastdagarna
Fest för hela familjen!

Du som var här förra året 
– kom igen! Du som inte var 
här – kom igen, missa inte 
årets fest!

På HYLASTDAGARNA har vi intressanta, spän-

nande och kul aktiviteter för såväl stora som små 

barn. Ute på gården pågår en minimässa där våra 

samarbetspartners och leverantörer visar och 

demonstrerar sina produkter. Volvo, Hinz, Gehab, 

Mähler, Staffare med flera vill gärna träffa dig och 

visa upp kranar, flak, påbyggnader och mycket 

mer.

      Passa på att titta runt i våra lokaler. Grillen är 

glödhet och vi bjuder på härliga hamburgare. 

Ballonger och godis till barnen. De små får köra 

lådbil i tvätthallen och kan hämta sitt körkort när 

de rattat klart. För större väntar Segwayrally med 

fina priser för de som balanserar bäst. Vi har även 

ett speciellt program för den som är intresserad 

av skönhet och hälsa. 

Fredag kl. 11:00 – 17:00 Lördag kl. 10:00 – 15:00

Våra samarbetspartners demonstrerar 

sina produkter.

Precision!
Ta med hela familjen. Det bjuds på olika 

aktivititer för både dom stora och små.

Vi bjuder på hamburgare!
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– Trafiksituationen i Stockholm gör att 

jag måste gå upp allt tidigare på 

morgnarna, säger Sofie med en suck. När 

jag började köra för sju år sedan tyckte 

jag det var skitjobbigt med köer, men nu 

har jag accepterat hur det är.

Sofie Bergqvist är chaufför på 

HYTRANS AB, ett helägt dotterbolag till 

HYLAST AB som bedriver åkeri- och 

entreprenadverksamhet. Företaget som 

bildades 1999 har idag runt 20 chauffö-

rer och maskinister och är delägare i 

Haninge Åkeri AB. 

– Jag har varit på HYTRANS i ett 

halvår nu och trivs jättebra. Det är ett 

fritt arbete och jag tycker det är 

jätteskönt med eget ansvar. Jag får se 

Stockholm och träffar nya människor 

varje dag. Det har varit fullt med jobb 

sedan jag började och det är bra för jag 

har inte tålamod att sitta och vänta.

HYTRANS har utnämnts till Gasell-

företag av Dagens Industri två år i rad, 

2005 och 2006, och har högsta kreditvär-

dighet med trippel AAA.

– Jag har varit på ett antal företag 

tidigare där det varit dåligt med jobb och 

sämre med löneutbetalningarna. Två gick 

i konkurs, ett lade ner. HYTRANS däremot 

känns som ett bra och stabilt företag och 

allt bara funkar här. I åkeribranschen är 

det lite av en bedrift att ha högsta 

kreditvärdighet. 

HYTRANS har 18 lastbilar och 4 gräv - 

maskiner varav 3 bandmaskiner och en 

hjulmaskin, plus 1 hjullastare. Fordon 

och maskiner byts efter ett rullande 

schema och servas regelbundet.

– Det är kul att HYTRANS satsar på 

bilparken och jag har precis fått en helt 

ny bil, berättar Sofie med glädje i rösten. 

Den är jättefin. En Volvo FMX med 

senaste Euro 6-motor och en massa extra 

finesser. AC i stolen och en fräsig radio 

som kan spela hårdrock hela dagarna, 

plus backkamera och backsensor. Och så 

är den extremt lättkörd med VDS 

dynamisk styrservo och helautomatisk 

växellåda. 

– Det är första gången jag får köra en 

bil som är helt fabriksny och det känns 

jättebra. Då är det är ingen annan som 

har kladdat på den.

HYTRANS rullar vidare
15 ÅR I BRANSCHEN

Tuppen har inte ens börjat gala när Sofie 

Bergqvist stiger upp på morgnarna för att 

starta dagen pass. Redan klockan halv sju 

brukar hon vara på plats med schaktbilen 

på byggen eller andra kundobjekt för att 

leverera eller köra bort material.
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WWW.ROTERA.SE

LAGER TRANSMISSIONER TÄTNINGAR

Fordons och transportprogrammet på 

Fredrika Bremer Gymnasiernas skola Fredrik 

har utbildningen ”Lastbil och mobila maski

ner” där den teoretiska delen på skolan varvas 

med lärlingsutbildning på verkstadsgolvet.

– Vi har för närvarande åtta elever i 

programmet, berättar lärare Kristoffer Nilsson. 

I lärlingsutbildningen pågår minst halva 

utbildningstiden ute på ett företag, vilket 

betyder att företagen har stor inverkan på 

kunskaperna. Det ger eleverna en mer 

verklighetsanpassad och autentisk utbildning. 

HYLAST tar emot två lärlingar och för att få 

lärlingsutbildningen så bra som möjligt har 

fyra på företaget gått utbildning till handle

dare.

– Att ha företag som HYLAST med är helt 

avgörande för utbildningen. I skolan får 

eleverna en djupare teoretisk utbildning, 

medan de ute på företagen får en mer 

handgriplig praktisk erfarenhet. Något jag 

märker efter detta första år är att jag aldrig har 

satt så höga betyg tidigare. Det kommer vara 

helt grymma killar och tjejer som utexamine

ras.

Lärlingsutbildningen följer ett nogsamt 

sammansatt program, och först när eleven har 

lärt sig ett moment påbörjas nästa.

– Vi samverkar mycket kring utbildningen 

och handledarna är mina ögon och öron ute 

på arbetsplatsen. Jag besöker HYLAST ett par 

gånger i månaden och blir ofta glatt överras

kad när jag ser vad eleverna klarar av. När 

eleverna är på företagen mognar de betydligt 

snabbare, betonar Kristoffer Nilsson.

På HYLAST ser man positivt på den nya 

lärlingsutbildningen och är mycket nöjda med 

de elever som kommer till dem.

– Jag började själv min yrkeskarriär som 

lärling vid 14 års ålder och det har varit 

avgörande för mitt liv, menar Klas Andersen. 

Att ta emot lärlingar har blivit ett sätt för mig 

och HYLAST att betala tillbaka. Naturligtvis är 

vi även intresserade av att få in duktiga 

yrkesmän i vår verksamhet. Vi ser redan nu att 

det finns supertalanger som är attraktiva för 

oss som arbetsgivare.

Stort steg framåt med nya 
lärlingsutbildningen

Bristen på duktiga mekaniker 

gick stick och stäv med Haninge 

kommuns tidigare beslut att 

lägga ner mekanikerlinjen lastbil 

och maskin. Efter påtryckningar 

ändrades dock beslutet och 

vändes till det bättre. Sedan ett 

år tillbaka är en treårig lärlings-

utbildning igång på gymnasie-

skolan Fredrik i Haninge. 
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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Slangservice
återförsäljare

Eleverna lyssnar intresserat när Kristoffer Nilsson går igenom ett 
moment på en lastbilsmotor.

Det gäller att träna för att kunna få till det perfekta 
snittet med skärbrännaren.

– Jag var på öppet hus och blev intresserad av 

utbildningen, säger Marcus Björklund. Så här efteråt 

känner jag att det var rätt val, det här är roligare än 

vad jag trodde. Det fanns några i klassen som kunde en 

del när de började, medan jag kunde ingenting. Men 

det har fungerat bra att komma in i det här.

Marcus har bland annat varit på HYLAST som 

lärling det första utbildningsåret.

– Det har varit ett bra år med varvning av teori och 

praktik. Jag har lärt mig mycket på praktiken hos 

HYLAST och fått mycket stöttning av killarna där. Det 

är så kul när man kommer dit och alla är så trevliga 

mot en. 

Marcus Björklund som går på lärlingsutbildningen 

hade ingen erfarenhet när han påbörjade utbild-

ningen, men tyckte att det skulle vara kul att prova 

på det här med lastbilar och maskiner.

Nöjd elev 
på linjen
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engcon Groups 

affärsidé handlar 

om att erbjuda ett 

komplett sortiment 

till entreprenörer. 

Där ingår att 

effektivisera 

kundernas arbete, 

öka lönsamheten 

och dessutom 

skapa säkrare 

arbetsplatser. Allt från världsledande tiltrotato

rer till skopor och snöröjningsutrustningar är 

egentillverkade produkter.

– Vi har 25 verkstäder som är Auktoriserade 

Service Partners med service på våra varumär

ken, och HYLAST är en av få som har det på 

alla tre sortimenten. Det innebär att de har 

rätt profil, gått våra utbildningar och har ett 

eget sortiment av reservdelar på hyllorna för 

snabba åtgärder, säger Lars Rönnestrand och 

tillägger:

– Jag vill påstå att eftermarknad och 

support är vår styrka. Om en kund behöver 

hjälp i Mälardalen så kan vi hänvisa till 

HYLAST och det gäller även om det är en 

reklamation inom garantitiden. Vi har själva 

två anställda på support och vi kan fjärrsup

porta styrsystem via smartphone och en app. 

Då tar man över mjukvaran till grävmaskinen 

för att hitta eventuella inställningsfel osv. 

engcon är på plats under HYLASTDAGARNA 

och kommer där att visa upp några nyheter.

– Vi har nyligen släppt QSafe som är 

engcons nyutvecklade säkerhetsfäste. Det tar 

över en del av förarens ansvar och hjälper till 

att kontrollera så att skopan eller valt redskap 

är ordentligt låst. Jag hoppas att vi även kan 

visa upp ett nyutvecklat komplett snö och 

vägröjningsredskap för jordbrukstraktorer. 

Samarbetet mellan engcon och HYLAST 

började för tre år sedan. På frågan om vad han 

uppskattar med HYLAST svarar säger Lars 

Rönnestrand:

– De flesta av våra serviceställen arbetar 

med en eller ett par av våra produktområden. 

HYLAST tillhör dem som servar alla våra 

produkter. Jag tycker de har hög kompetens 

och tillgänglighet. Sedan är bröderna Björn 

och Klas som driver bolaget väldigt rediga och 

vettiga personer att ha med att göra. Det blir 

ett givande och tagande och HYLAST är 

duktiga på att bjuda tillbaka, anser Lars 

Rönnestrand.

engcon sätter kunden i centrum
engcon Group består av engcon, Mählers och Drivex som var för sig är marknadsledande 

inom utveckling av redskapssystem för grävmaskiner, hjullastare, traktorer, lastbilar och 

väghyvlar. Som Auktoriserad Service Partner svarar HYLAST för montage, reparation och 

service av företagens samtliga produkter.

Lars Rönnestrand
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engcon sätter kunden i centrum

Solen lyste med sin frånvaro även i år när folk-
racetävlingen HYLASTPOKALEN gick av stapeln 
på Högstabanan i Haninge den 31:a maj.  Ett 
hundratal ekipage var anmälda till tävlingen 
som lockade cirka 700 besökare som trotsade 
det gråmulna och stundtals regniga vädret.

HYLASTPOKALEN är ett traditionellt arrangemang som 

återkommer på årlig basis. Det är en folkracetävling med 

fyra klasser: Debutant, Junior, Dam & Veteran samt 

Senior.

– Vi är stolta över att kunna 

presentera vår egen Folkracetävling i 

samarbete med Haninge Motorklubb, 

säger Björn Andersen som själv är 

aktiv i klubben. Det är många åkare 

och chaufförer som håller på med 

motorsport, så det är bra reklam för 

oss. Dessutom är det kul att kunna stödja klubben.

Björn var med och tävlade förra året, men i årets 

tävling lät han storsint andra förare få chansen att vinna.

– Folkrace är nog lika kul för besökarna som för de 

tävlande. Det är ett riktigt knuffande och bökande under 

racen, så det händer hela tiden någonting. Regnet gjorde 

dessutom att det blev halt, vilket gjorde att en hel bilar 

åkte av, gick sönder och blev bärgade. Det var som 

vanligt med andra ord – en riktig folkfest.

Tobias Svärd från MK Orion i SAAB tog återigen hem 

pokalen i seniorklassen som är klassen med flest 

deltagare.

HYLASTPOKALEN 2014

Reparerar och 
släcker tvåorna 
från besiktningen 

HYLAST HÖJER SERVICENIVÅN

Att få en eller flera tvåor vid den årliga kontrollbesiktningen är inte så 

kul. Att behöva reparera på ett ställe för att sedan åka på ombesikt-

ning någon annanstans är inget vidare det heller. Det tar både tid och 

kostar inkomster. Som tur är finns det en smidigare lösning. 

– Vi är jätteglada över att äntligen kunna 

erbjuda den här servicen med att släcka tvåor, 

säger Danne Jansson. Det har tagit oss några år 

att komma hit, men nu är vi igång för fullt. 

All utrustning med bland annat bromspro

vare är på plats i en för ändamålet avsedd hall. 

HYLAST är ackrediterade av Swedac och har 

den utbildning som krävs för jobbet. 

– Det har varit stor efterfrågan efter detta 

bland våra kunder, säger Danne Jansson. 

Självklart är det en stor fördel att kunna lämna 

in bilen här för reparation och sedan hämta ut 

den och köra vidare, utan att behöva åka till 

ett annat besiktningsställe för att släcka en 

tvåa. HYLAST har två  

medarbetare som kommer att 

kontrollera att reparationerna 

är utförda på fackmanna

mässigt sett. Utöver Danne så 

har även Björn Andersen 

befogenhet att släcka tvåor.

10045
ISO/IEC 17020 (C)
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med bilen

För hela livet med bilen

Vi arbetar hårt för att våra produkter ska orsaka 
så lite miljöpåverkan som möjligt. Hos oss är det 
enkelt för dig som kund att göra hållbara val. På 
så sätt kan vi hjälpa dig att utveckla miljöarbetet 
på ditt företag.

Förbättra  
miljöprofilen  
på ditt företag.

PREEM ACP EVOLUTION DIESEL ÄR EN SVENSK DIESEL 
SOM DELVIS INNEHÅLLER  FÖRNYBAR TALLOLJA, EN 

RESTPRODUKT FRÅN DEN SVENSKA SKOGSINDUSTRIN.  
DEN FUNGERAR PERFEKT I ALLA DIESELMOTORER OCH DEN 

KOSTAR INTE ETT  ÖRE MER ÄN VANLIG DIESEL. 

LÄS MER PÅ PREEM.SE/EVOLUTION

 

Marknadens mest pålitliga system 
för mobil vägning och identifiering

www.gehab.com

Gehab kopplar På
Och breddar programmet med

Kärror, släpvagnar, lastväxlarvagnar…
Varför inte välja Gehab på hela ekipaget
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Från proffs till proffs
Som proffs behöver du grejer som håller. Därför har 
vi valt ut produkter som håller måttet och tål långa 
arbetsdagar.  Proffskvalitet. 

swedol.se – din närmaste butik, öppet dygnet runt.

På RagnSells avdelning VAteknik i Bandhagen 

finns ett 15tal spol och sugbilar som får rulla 

till HYLAST vid problem eller behov av service. 

De har även några filmbussar med robotar för 

filmning av rörsystem. Alla fordon är mycket 

avancerade och den senaste investeringen är en 

spolbil med recykling som renar och återan

vänder avloppsvatten i samma takt som den 

spolar rent.  

Sektionschef Tom Yttring på VAteknik, som 

själv körde innan han blev chef, har lång 

erfarenhet av HYLAST.

– Våra bilar är för dyra för att de bara ska 

stå, och vi har kunder som står och väntar på 

att vi ska komma och göra jobben åt dem. 

Ringer jag och behöver hjälp kan inte bilen stå 

på gården i flera timmar, då måste den in 

direkt, säger Tom Yttring och fortsätter:

– Vi måste ha en verkstad som vi kan lita på 

och som ställer upp när vi har behov. Det är 

därför vi styr till HYLAST, och bilarna blir klara 

snabbt. HYLAST sätter in rätt personal som kan 

göra arbeten som är väldigt avancerade ibland. 

De har ett bra manskap med superduktiga 

hydraul och elkillar.

Får RagnSells ett nedslag på besiktningen 

har de dubbel anledning att åka till HYLAST.

– I normala fall ska du åka till en verkstad 

och reparera, sedan ska du boka tid på 

besiktningen och åka dit med bilen igen. Då är 

det bättre att åka till HYLAST som fixar felet 

och är ackrediterade att släcka tvåan också. Du 

spar en dag plus en massa arbetsmoment och 

slipper tappa produktionstid för bilen.

– Vi använder HYLAST för att de sköter sig 

bra, är snabba och flexibla, samt ligger bra till 

för oss geografiskt. Och så är de trevliga att ha 

att göra med också, uttrycker Tom Yttring.

”Verkstad vi kan lita på”

Ragn-Sells är ledande i 
Sverige inom återvinning 
och miljö. Företaget har 
ett brett utbud inom allt 
från avfallshantering och 
sanering till slamsugning 
och spolning. HYLAST har 
hjälpt Ragn-Sells med 
påbyggnader, reparationer 
och service från och till 
under många år. På senare 
tid handlar det mer om till.

Kunden
har 

ordet



16 www.hylast.se

POSTADRESS
Box 3121
136 03 Haninge
 
Tel: 08-745 33 35 Fax: 08-745 20 76 E-post: info@hylast.se

LEVERANSADRESS 
Traversvägen 16
136 50 Jordbro


